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BAB I 

                                PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang Masalah 

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, untuk selanjutnya disebut UUD 1945.  

Indonesia sebagai negara hukum secara konstutusional telah disebutkan dalam 

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah 

Negara Hukum. Terdapat hubungan kuat antara Pancasila sebagai dasar negara 

dengan UUD 1945 sebagai dokumen konstitusi di Indonesia. Pancasila merupakan 

falsafah negara yang penjabarannya dituangkan dalam naskah konstitusi UUD 

1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, untuk mencapai tujuan 

berbangsa dan bernegara. 

Pancasila sebagai Dasar Negara berperan sebagai landasan dan dasar bagi 

pelaksanaan pemerintahan, pembentukkan peraturan dan mengatur 

penyelenggaraan negara, hal ini dapat dilihat dalam pembukaan UUD 1945 alinea 

IV yang dinyatakan bahwa : 

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah 

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia 

yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, 

maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 

Undang Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu 

susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan 

berdasar kepada Ketuhan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan 

beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
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kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwa-kilan, serta dengan 

mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1
” 

 

Dalam mencapai tujuan yang diamanatkan Pembukaan UUD 1945 

tersebut, maka pemerintah melakukan pembangunan di segala bidang kehidupan, 

termasuk pembangunan di bidang hukumnya, yang memiliki tujuan mewujudkan 

tata kehidupan Negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tentram, dan 

tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat.  

Sebagai negara berkembang Indonesia masih terus berupaya untuk 

meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan taraf kehidupan atau kesejahteraan 

rakyat Salah satu asas terpenting dari batang tubuh UUD 1945, yang menjadi 

landasan pembangunan ekonomi Indonesia diatur dalam Pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa Bumi dan air dan kekayaan 

alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk 

sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 

Dalam konteks diatas, maka hakikat sebesar-besarnya dari kemakmuran 

dan kesejahteraan rakyat dalam hal penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan 

pemanfaatan sumber daya agrarian harus didukung oleh penataan sistem hukum 

yang berpihak kepada rakyat. Untuk mewujudkan amanat tersebut, setelah melalui 

proses dan waktu yang cukup panjang, maka tanggal 24 September 1960 

Pemerintah dan DPR mengesahkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau lazim disebut UUPA.  

Dengan berlakunya UUPA, maka di Indonesia terjadi perubahan 

fundamental di bidang agraria, yaitu perubahan dari hukum agraria 

kolonial menjadi hukum agraria nasional yang didasarkan atas hukum adat 

tentang tanah, menjamin kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, 

tidak mengabaikan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama, 

                                                 
1
 Pembukaan UUD 1945, aline ke IV (empat). 



3 
 

memberikan kemungkinan supaya bumi, air, dan ruang angkasa dapat 

mencapai fungsinya dalam membangun masyrakat yang adil dan makmur, 

memperhatikan perkembangan zaman dalam kaitannya dengan soal 

agraria, mewujudkan penjelmaan dari Pancasila dan cita-cita bangsa  

seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta 

melaksanakan ketentuan Pasal 33 UUD 1945.
2
 

 

Salah satu upaya yang dilakukan negara melalui pemerintah untuk 

meningkatkan taraf hidup kesejahteraan tersebut adalah dengan memberikan 

kesempatan dan peluang usaha serta membuka lapangan kerja bagi seluruh lapisan 

masyarakat. Untuk mewujudkan dan mengembangkan usaha tersebut dibutuhkan 

mitra kerja yang mampu mendorong pelaku usaha dari aspek permodalan, baik 

melalui pemberian jaminan, investasi atau melalui bentuk kerjasama dalam suatu 

usaha, misalnya kerjasama dibidang waralaba, lisensi, dan sebagainya. Peran 

kerjasama dengan mitra usaha dapat dianggap sebagai salah satu cara untuk 

mendukung dan mengembangkan bisnis usaha yang hendak dijalankan, 

mengingat pihak swasta sebagai salah satu pelaku usaha merupakan pihak yang 

memiliki permodalan yang cukup baik sehingga diharapkan dapat membantu 

pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan nasional yang adil dan 

merata bagi seluruh masyarakat Indonesia.  

Kerjasama dapat dilakukan antar anggota masyarakat atau antara 

pemerintah dengan perusahaan swasta. Dalam menjalin mitra kerjasama 

dibutuhkan suatu kepercyaan dan kesadaran dari masing-masing pihak mengenai 

tugas, fungsi, hak, dan kewajibannya masing-masing.  

Untuk menciptakan kondisi tersebut serta menciptakan jaminan 

perlindungan dan kepastian hukum bagi masing-masing pihak maka 

                                                 
2
 Muchsin, Imam Koeswahyono, dan Soimin, Hukum Agraria Indonesia Dalam Perspektif 

Sejarah, Bandung : PT.Refika Aditama, hal 49-50. 



4 
 

kesepakatan kerjasama dituangkan dalam bentuk tertulis, yaitu suatu 

Perjanjian.
3
 

Dalam kondisi saat ini membangun adakalanya para pihak memiliki modal 

yang besar tapi tidak memiliki lahan yang cukup untuk membangun begitupun 

sebaliknya, dari kondisi inilah timbulnya saling membutuhkan antara satu pihak 

dengan pihak lain yang menimbulkan adanya hubungan kerjasama yang 

melahirkan suatu Perjanjian Kerjasama dengan satu model bentuk kerjasama yaitu 

Perjanjian Kerjasama Build Operate Transfer / BOT selanjutnya disebut 

Perjanjian BOT.  

Perjanjian BOT merupakan istilah yang relatif baru dalam kegiatan 

ekonomi Indonesia, walaupun jika melihat sejarahnya konsep BOT 

sebenarnya merupakan konsep yang sudah memiliki umur yang cukup tua 

yaitu sekitar 300 sebelum masehi yang dilakukan di Kota Eretria Yunani 

(Athen).
4
  

 

Perjanjian BOT adalah suatu perjanjian baru yang tidak diatur secara 

Khusus dalam KUH Perdata. Dimana Pemilik hak eksklusif atau pemilik lahan 

menyerahkan studi kelayakan, pengadaan barang dan peralatan, pembangunan 

serta pengoperasian hasil pembangunannya serta pengoperasian hasil 

pembangunannya kepada investor, dan investor dalam jangka waktu tertentu 

(jangka waktu konsesi) diberi hak mengoperasikan, serta mengambil manfaat 

ekonomi dari bangunan bersangkutan.  

Dengan maksud untuk mengganti biaya yang telah dikeluarkan investor 

dalam membangun proyek tersebut, kemudian setelah jangka waktu 

                                                 
3
 Irawan Soerodjo, Hukum Perjanjian dan Pertanahan, Perjanjian Build, Operate, and Transfer 

(BOT) atas Tanah, Yogyakarta : LaksBang Pressindo, 2016, hal.3. 
4
 Munir Fuady, Sejarah Hukum, Ghalia Indonesia, Bogor, 1982, hlm.172 
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tersebut selesai bangunan beserta fasilitas yang melekat padanya 

diserahkan kepada pemilik hak ekslusif atau pemilik lahan.
5
  

Keberadaan Perjanjian BOT adalah untuk memenuhi kebutuhan praktek, 

di mana di satu sisi pemilik lahan membutuhkan dana untuk membangun, namun 

dana tersebut tidak tersedia. Di sisi lain, investor memerlukan lahan atau tanah 

untuk membangun. Dua sisi kebutuhan tersebut kemudian bertemu dan 

dituangkan dalam Perjanjian BOT.  

Pada umumnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak baik dalam bentuk 

Perjanjian BOT yang didesain sesuai dengan kehendak para pihak itu 

sendiri, sepanjang perjanjian yang dibuat tidak bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan ataupun kaidah hukum yang berlaku, baik 

dari aspek formil maupun materiil (substansi).
6
 

 

Dari uraian Perjanjian BOT sebelumnya maka dapat diketahui bahwa yang 

menjadi Objek dari Perjanjian BOT adalah Aset berupa Tanah atau hak atas tanah. 

Dalam Hukum Tanah, kata tanah dipakai dalam arti yuridis. 

Hal ini bisa dijumpai dalam Pasal 4 Undang-Undang Pokok Agraria, untuk 

selanjutnya disebut UUPA. 
7
 

 Dengan demikian jelaslah, bahwa tanah dalam pengertian yuridis adalah 

permukaan bumi, sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu 

permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. 

Pada prinsipnya dalam perjanjian BOT tidak terjadi peralihan hak atas tanah 

kepada mitra BOT melainkan mitra BOT hanya memperoleh penguasaan fisik 

atas tanah untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan waktu yang telah 

                                                 
5
 Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Penelitian 

Tentang Aspek Hukum Perjanjian Built Operate Transfer.Jakarta, 1996, hal. 7.  
6
 Irawan Soerodjo, Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Surabaya: Arkola, 2003, 

hal.60. 
7
Atas dasar Hak Menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya 

macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, dapat diberikan kepada dan dipunyai 

oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan 

hukum. 
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ditentukan pada Perjanjian BOT. Yang mana setelah perjanjian berakhir maka 

mitra BOT tersebut harus mengembalikan kembali penguasaan fisik atas tanah 

beserta dengan sarana dan prasarana yang dibangun atas pelaksanaan perjanjian 

BOT. Mengingat dalam perjanjian BOT yang menjadi objek perjanjian adalah 

tanah maka dianggap perlu bahwa perjanjian BOT dikaji dari aspek hukum 

pertanahan.  

Belum ada Ketentuan Hukum Nasional Indonesia yang jelas mengatur 

mengenai Perjanjian BOT, pada pokoknya Perjanjian BOT didasarkan pada Pasal 

33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang kemudian dijabarkan dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria. 

Kemudian sebagai suatu perjanjian, maka perjanjian BOT didasarkan pada Buku 

III KUH Perdata tentang Perikatan (van verbintenisen), khususnya Pasal 1320 

mengenai syarat sahnya suatu perjanjian dan Pasal 1338 KUH Perdata mengenai 

perjanjian lahir berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Adapun aspek-aspek 

hukum yang berkaitan dengan pemanfaatan tanah melalui Perjanjian BOT 

meliputi aspek hukum tanah sebagai objek Perjanjian BOT, yang dapat 

dimanfaatkan baik oleh Pemerintah, masyarakat pemegang hak ulayat, dan 

masyarakat perorangan, aspek Hukum Perjanjian, yaitu  

Perjanjian BOT, perjanjian pemborongan pekerjaan, perjanjian kredit 

perbankan, perjanjian Asuransi/Pertanggungan serta perjanjian sewa 

menyewa.
8
  

Pengaturan perjanjian di Indonesia diatur dalam Pasal 1313 sampai dengan 

Pasal 1351 KUH Perdata. Menurut Pasal 1313 KUHPerdata, yang dimaksud 

                                                 
8
 I Gede Abdhi Prabawa, Kajian Hukum Terhadap Perjanjian Build Operate and Transfer (BOT) 

Untuk Melindungi Hak Milik Atas Tanah Dalam Rangka Menunjang Sektor Pariwisata, (Malang: 

Universitas Brawijaya, 2014), hal 8.  
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dengan perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dalam hal ini para pihak 

saling mengikatkan diri karena adanya Perjanjian.  

Sifat dari perjanjian yang diatur dalam perikatan dalam buku ketiga 

KUHPerdata adalah mempunyai sifat terbuka. Arti dari sifat terbuka dalam 

hal ini, bahwa hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-

luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa 

saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.
9
  

 

Dikarenakan belum adanya aturan khusus dalam membahas Perjanjian 

BOT, maka Akta notaris dalam Perjanjian BOT setelah berlakunya Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 (Permendagri No.19 Tahun 2016) 

menjadi syarat sah perjanjian diluar ketentuan KUH Perdata, dan apabila tidak 

dilakukan maka akan dianggap tidak pernah ada meskipun memenuhi syarat sah 

perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata yaitu: 

1. Adanya kesepakatan dari para pihak; 

2. Para Pihak merupakan orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum; 

3. Objek perjanjian merupakan hal tertentu yang dapat diukur; dan 

4. Objek perjanjian tersebut merupakan kausa yang halal. 

Perjanjian mempunyai kekuatan pembuktian sempurna apabila dibuat 

dalam bentuk Akta Notaris. Akta Notaris adalah dokumen resmi yang dikeluarkan 

oleh notaris menurut KUH Perdata pasal 1870 dan HIR pasal 165 (Rbg 285) yang 

mempunyai kekuatan pembuktian mutlak dan mengikat. Akta Notaris merupakan 

bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain 

selama ketidakbenarannya tidak dapat dibuktikan. Berdasarkan KUH 

Perdata pasal 1866 dan HIR 165, akta notaris merupakan alat bukti tulisan atau 

                                                 
9
 Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2010, hal 13. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Notaris
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Pasal&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=HIR&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/KUHP
https://id.wikipedia.org/wiki/KUHP
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surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti 

persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.
10

  

Akta Notaris harus memenuhi apa yang dipersyaratkan dalam Pasal 1868 

KUHPerdata, yaitu: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk 

yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum 

yang berkuasa untuk itu, di tempat dimana akta itu dibuat”. 

Ketentuan mengenai kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik 

diatur dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan 

Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 

2014 (“UUJN”). Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN, disebutkan bahwa Notaris 

merupakan pejabat umum, yang berwenang untuk membuat akta otentik dan 

memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini 

atau berdasarkan Peraturan Perundangan lainnya. 

Peranan signifikan dari notaris didalam hukum adalah membuat akta 

notaris terhadap perbuatan hukum misalnya dalam mendirikan suatu badan usaha, 

membuat perjanjian jual-beli, tukar-menukar, perjanjian kredit, dan sebagainya, 

yang keseluruhan perbuatan hukum tersebut dapat bersangkut paut atau 

menjadikan tanah sebagai objek perjanjian-perjanjiannya seperti juga dalam 

Perjanjian Kerjasama BOT. 

Seiring waktu permasalahan demi permasalahan muncul dalam kerjasama 

dengan Perjanjian BOT, diantaranya penulis mengambil contoh kasus mengenai 

pembatalan perjanjian secara sepihak pada Perjanjian Kerjasama BOT antara PT. 

Sarana Pembangunan Palembang Jaya dengan PT Tradeways International, dalam 

                                                 
10

 https://id.wikipedia.org/wiki/Akta_Notaris 

 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19754/nprt/537/uu-no-30-tahun-2004-jabatan-notaris
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19754/nprt/537/uu-no-30-tahun-2004-jabatan-notaris
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61d0707fe3/nprt/lt512c624e3afe5/uu-no-2-tahun-2014-perubahan-atas-undang-undang-nomor-30-tahun-2004-tentang-jabatan-notaris
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/lt52e61d0707fe3/nprt/lt512c624e3afe5/uu-no-2-tahun-2014-perubahan-atas-undang-undang-nomor-30-tahun-2004-tentang-jabatan-notaris
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Putusan Mahkamah Agung No. 97/PK/PDT/2017 tanggal 12 April 2017 juncto 

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1360/K/Pdt/2014 tanggal 12 Maret 2015 

juncto Putusan Pengadilan Tinggi No.71/PDT/2013/PT.PLG tanggal 2 Oktober 

2013 juncto Putusan Pengadilan Negeri Palembang No.144/Pdt.G/2012/PN.Plg  

tanggal 25 April 2013. 

Perjanjian BOT antara PT. Sarana Pembangunan Palembang Jaya dengan 

PT Tradeways International dibuat secara sah dan berkekuatan hukum yang 

tercantum dalam Perjanjian No.041/SP2J/SPK/V/2011 tanggal 16 Mei 2011.  Isi 

Perjanjian adalah untuk melakukan pengelolaan Kawasan Taman Kambang Iwak 

Besak di Palembang yang terletak di Jalan Tasik Kelurahan Talang Semut, 

Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Dimana objek perjanjian merupakan 

aset pemerintah kota Palembang. Secara tiba-tiba perjanjian tersebut dibatalkan 

secara pihak oleh PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya dengan dasar bahwa 

PT Tradeways Internasional telah melakukan wanprestasi perjanjian karena proses 

pembangunan terkesan terbengkalai. Atas dasar tersebut kemudian PT. Tradeways 

Internasional mengajukan gugatan meminta ganti kerugian terhadap semua 

investasi yang telah dikeluarkan untuk Kawasan Iwak Kambang.  

Akibat hukum dari pembatalan perjanjian secara sepihak oleh pemegang 

hak atas tanah berdasarkan Putusan No. 97 PK/Pdt/2017 ialah kewajiban ganti 

rugi yang ditetapkan oleh putusan hakim. 

 Gugatan yang diajukan investor hanya dikabulkan sebagian saja yaitu PT. 

Sarana Palembang Pembangunan Jaya wajib untuk menjalankan perjanjian 

seperti semula dan ganti kerugian materiil yang dikabulkan sebesar Rp 

4.413.000.000 (empat milyar empat ratus tiga belas juta rupiah) tetapi 

tuntutan yang lain seperti kerugiaan imateriil dan sita jaminan tidak 

dikabulkan oleh hakim.
11

 

                                                 
11

 https://journal.untar.ac.id/index.php/adigama/article/download/2273/1329 
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 Contoh kasus tersebut dapat saja terjadi di salah satu pihak, tidak hanya 

investor bisa juga terhadap pemilik lahan. Oleh karena itu perlu diperjelas dalam 

isi perjanjian posisi masing-masing pihak, hak dan kewajiban, dan sanksi bila 

salah satu pihak wanprestasi agar mereka mempunyai kedudukan yang sama. 

Akibat hukum akta pembatalan para pihak akan membuat akta Perjanjian BOT 

kehilangan keotentikannya, pembatalan perjanjian secara sepihak karena 

wanprestasi yang tidak memenuhi syarat batal Pasal 1266 KUH Perdata, dapat 

dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum karena tidak didasari itikad baik dan 

pembatalan tersebut haruslah dimintakan kepada hakim pengadilan. 

Berdasarkan pada uraian dan fakta diatas, maka diperlukan penelitian 

khusus untuk menilai masalah tersebut lebih dalam, guna melindungi para pihak 

yang terikat dalam Perjanjian. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk 

mengangkat topik “Kekuatan Isi Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah 

(Build Operate and Transfer / BOT) Bagi Pihak Yang Terikat Dalam 

Perjanjian”, sebagai bahan penelitian tesis penulis.  

 

 

 

 

 

 

 

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis dalam hal ini mengajukan 
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rumusan masalah untuk penelitian yaitu :  

1. Bagaimana menyusun Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah (Build 

Operate and Transfer/BOT) yang dapat memberikan kepastian hukum 

bagi para pihak yang membuat perjanjian?  

2. Bagaimana akibat hukum bagi salah satu pihak yang melanggar Perjanjian 

Kerjasama Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT)? 

 

3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

A. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat oleh Penulis di atas, maka tujuan 

penelitian yang ingin dicapai oleh Penulis adalah sebagai berikut : 

1. Secara umum dari penelitian hukum ini adalah untuk memahami Kekuatan Isi 

Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) 

dalam melindungi para pihak. 

2. Tujuan khusus dari penelitian hukum adalah untuk : 

a. Untuk mengetahui sejauh mana Kekuatan isi Perjanjian Kerjasama 

Bangun Guna Serah (Build Operate and Transfer/BOT) dapat memberikan 

perlindungan terhadap para pihak. 

b. Untuk mengetahui akibat hukum pelanggaran dan pembatalan salah satu 

pihak terhadap Perjanjian Kerjasama Bangun Guna Serah (Build Operate 

and Transfer/BOT). 

B. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan bidang kenotariatan pada 

khususnya untuk pengembangan pengetahuan mengenai Kekuatan Isi 

Perjanjian BOT yang dibuat oleh Notaris, sehingga hal ini dapat menambah 

pengetahuan dan keilmuan serta dijadikan referensi bagi penelitian berikutnya 

yang sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan 

kepada penulis maupun pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti, 

terutama menjadi bahan penelitian mengenai Kekuatan Isi Perjanjian BOT. 

 

4. Sistematika Penelitian 

Sistematika penulisan Tesis ini terdiri dari 5 (lima) Bab yang disusun 

dengan sistematika sebagai berikut : 

BAB I   :  Pendahuluan, dalam bab ini diuraikan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan 

mengenai sistematika penulisan tesis ini. 

BAB II  :  Tinjauan Pustaka, bab ini menjelaskan pengertian tentang 

Pengertian dan awal konsep Perjanjian Kerjasama Bangun Guna 

Serah (Built Operate Transfer / BOT) dilihat dari segi Hukum 

Perjanjian dan Hukum Pertanahan, Peran Notaris dan Para Pihak 

yang terkait dalam perjanjian serta aspek hukum yang 

mengaturnya. 
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BAB III  :  Metode Penelitian yang terdiri dari pendekatan hukum normatif, 

dengan jenis data yang diperoleh melalui Data Sekunder 

(Kepustakaan), dengan melakukan beberapa Pendekatan. 

BAB IV :  Hasil penelitian dan Pembahasan, dalam bab ini dijelaskan 

mengenai hasil penelitian, yaitu mengenai Bagaimana Menyusun 

Suatu Perjanjian Bangun Guna Serah (Built Operate Transfer / 

BOT) yang dapat melindungi para pihak dalam Perjanjian dan 

akibat hukum bagi salah satu pihak yang melanggar perjanjian. 

BAB V  :  Penutup, dalam bab ini diuraikan tentang kesimpulan dari 

penelitian  serta memuat saran-saran tentang hal-hal yang menurut 

penulis masih perlu diperbaiki. 




